
؟ يعين فلهذا الذي أسلم وهو ))  من  أسلم (( على أسلم ؟يعود على من )) أجره ((ضمري يف ال )) أجره ((
ألن  ؛أال ميكن أن تكون عائدة على العمل فله أي أجره أي أجر إسالم وجهه وإحسانه؟ جيوز ؛مسلم أجره

وهو أيضا للعامل فإضافته إىل العامل واضحة  ،فإضافته إىل العمل واضح ؛األجر هو يف احلقيقة يف مقابلة العمل
   أيضا. 
 ؛ألن املضاف إىل العظيم عظيم ؛أضافها إىل العندية لفائدتني: إحدامها أنه عظيم )) أجره عند ربه ((وقوله: 

           فاغفر لي مغفرة من  ( قال: وهلذا جاء يف حديث أيب بكر الذي علمه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إياه
أن هذا لن يضيع  )) عند ربه ((الفائدة الثانية لقوله:  ؛امة ألن ما عند العظيم عظيمهوهذه العندية  ) عندك

لن  ،فإذا لن يضيع هذا العمل ؛أليس كذالك؟ ما فيها إشكال ،ألنك ال ميكن أن جتد أحدا أحسن من اهللا
تريد أدي ى العمل يشجعه أنت اآلن لو وهذا الشك مما يشجع اإلنسان عل ؛ألنه يف أمان  غاية األمان ؛يضيع

تأيت ظاهر حال الرجل هو أمني لكن رمبا  ؛إىل إنسان أمانة تراه هل أنت على ثقة منها متام الثقة؟ ما هو على ثقة
األجر  ،أما الرب جل وعاله فإن هذا غري ممكن يف حقه  خون؛ال طاقة له ا فتضيع أو هو تتغري حاله في اءأشي

 ؛ألن ما جاء من عند العظيم فهو عظيم ؛الفائدة من هذه العندية أمران إحدامها أنه أجر عظيمفصار  ؛عند اهللا
    والثاين أنه حمفوظ وأنه يف غاية احلفظ ألنه عند اهللا سبحانه وتعاىل. 

وال هم حيزنون فيما  ،)) ال خوف عليهم يف ما يستقبل من أمرهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون قال: ((
إذا وجدوا  ـ اللهم اجعلنا من من جيد خرياـ وجدوا نتائج أعماهلم و مة األم إذا حشروا يوم القي ؛مضى من أمرهم

الحسرة إذ قضي األمر وهم يوم هم أنذر و  احلزن واحلسرة ملن؟ ملن فرط وأضاع (( ؛هذا ما حزنوا على ما مضى
حيزن ويريهم اهللا فإنه أما الكافر  ؛ألنه استفاد من حياته ؛ن ما حيزن)) لكن املؤم في غفلة وهم ال يؤمنون

ويوم  ((         )) مةايوم القيقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم  أعماهلم حسرات عليهم ((
))  ليتني لم أتخذ فالنا خليال ىاتخذت مع الرسول سبيال يا ويلت يليتنا الظالم على يديه يقول ي ضيع

م يوم القي ؛مةاال حيزنون يوم القي مفاملهم أا خري نتائج وخري مثرةاألفإذا هم  ؛مة جيدون نتائج أعماهلم ومثرا
وال خوف عليهم وال هم  فال حزن لديهم وال خوف (( ؛ال ال؟ آمنون مما يستقبل مغتبطون مبا مضىوإ ،آمنون

نقرأها  ،رأها على أا جمرد خرب بل على أن نقرأها ألا مربية)) عندما نقرأ هذه اآلية ما ينبغي أن نق يحزنون
قراءة تربية يعين مبعىن أننا نسلم وجوهنا إىل اهللا وحنسن يف أعمالنا أفهمتم؟ وهكذا مجيع ما يف القرآن ما نقرأها 

ا يتجاوزوا وا عشر آيات مءعلى أن نفهم املعىن فقط بل على أن نعمل كما كان الصحابة رضي اهللا عنهم إذا قر 
    .)  فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ( :حىت يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا



 ،)) أعداء بعضهم لبعض من جهة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء مث قال اهللا سبحانه وتعاىل: ((
بعضهم لبعض  وبالنسبة ملا بينهم ،بعضهم لبعض ويل هم بالنسبة لنا ؛وأولياء بعضهم لبعض من جهة أخرى

لكن بالنسبة لنا يقولون عدونا هذا مشرتك اإلسالم عدو مشرتك لليهودية والنصرانية فيجب أن يتوىل بعضنا  ؛عدو
 األم يقين ؛)) كلمة شيء موصوف بصفة حمذوفة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يقول: (( ؛بعضا

لكن مرادهم على شيء نافع أو على شيء معتد به يعين  ؛شيء على دين ال ال؟ هم علىإعلى شيء النصارى و 
ها إن شئت على شيء نافع أو إن شئت فقدر على شيء معتد به يعين ما ر معناه إا البد من صفة حمذوفة قد

الفعل؟ من أجل  أنثملاذا ؟الفعل أنثكيف   )) ليست النصارى ((وقوله:  ؛عتد به وينفعهميهم على شيء 
  .   "اللِنبْ  ِإْحَدى َمعْ  َكاْلتاءِ  ُمذَكرٍ  ِمنْ  اْلساملِِ  ِسَوى َمجْعٍ  َمعْ  َوالتاءُ " وابن مالك يقول:  ،اجلمع

أبطل هذا  تعاىل  ادعوا دعوى باطلة وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان نصارى وأن اهللا وأن النصارى كذلك
أن ب)) وبني سبحانه وتعاىل من أهل اجلنة  برهانكم إن كنتم صادقينتلك أمانيهم قل هاتوا  الدعوى بقوله: ((

لشريعته وهو  ةتابعاملوبني  ؛وجوههم له الم اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل بإسبني :هم الذين مجعوا بني أمرين
حمسن وهذا يشمل من أسلم من هذه األمة وممن قبلها ومن كل من أسلم وجهه هللا وهو حمسن من هذه األمة 

   وتقدم أيضا أنه ليس عليه خوف مما يستقبل وال حزن مما مضى. ؛أصحاب اجلنة مغريها فإنه هو 
وقالت اليهود ليست  (( :مث قال اهللا تعاىل مبينا أن هؤالء اليهود والنصارى كل منهم ينكر شريعة اآلخر   

يعين على شيء من الدين ال من احلياة وهم أحياء يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتمتعون  )) النصارى على شيء
وهلذا أنكروا أن  ؛ألم كما زعموا دينهم باطل فاليهود مل يؤمنوا بعيسى ؛لكن ليسوا على شيء من الدين ؛بالدنيا

لى شيء يعين ليست على باملثل وقالت النصارى ليست اليهود ع النصارى قابلتهم ؛يكون النصارى على شيء
ألن النصارى بال شك على دين وأما دعوى  ؛من الدين أما دعوى اليهود فإا باطلة على كل تقديرشيء 

إذ أنه جيب عليهم  ؛النصارى فإا ليست باطلة على كل تقدير بل إن اليهود ليسوا على شيء بعد دين النصارى
فهنا أيهما أقرب إىل الصواب دعوى اليهود أو  ؛كانوا كفارا ،اإلميان بعيسى فإذا كذبوه مل يكونوا على شيء

وأما  ؛فاليهود دعواهم أن النصارى ليسوا على شيء هذا كذب بكل حال بكل تقدير ؛النصارى؟ دعوى النصارى
النصارى فإن دعواهم أن اليهود ليسوا على شيء صحيح مىت؟ بعد عيسى أما قبل عيسى فإن دعوى النصارى يف 

طيب يف  ؛قال اهللا عزوجل ؛دين وكانوا على شريعة صحيحة مستقيمةالن اليهود كانوا على فإ ؛ذلك كذب
اليهود يف األول مضمومة  )) وليست النصارى على شيء (( )) ليست اليهود على شيء ((اإلعراب 



والنصارى مفتوحة مع أن ليس عامل واحد أليش؟ اليهود باألول مضمومة والنصارى مفتوحة مع أن العامل وهو 
  ليست واحد؟ 

  ألن النصارى ما تظهر عليه عالمة الطالب:
  يعين ما هي مفتوحة؟  الشيخ: 

  ال مضمومة بضمة مقدرة الطالب:
  على؟  الشيخ:

  على األلف  الطالب:
اليهود ظهرت عليها الضمة ألن آخرها حرف صحيح وهو  ؛أي نعم ما تشتبه ،ح؟ نعمعلى األلف؟ ص  الشيخ:

   .الدال والنصارى مل تظهر عليها الضمة ألن آخرها حرف علة وهو األلف 
اجلملة هذه حالية وهم ضمري يعود على اليهود وعلى النصارى  )) وهم يتلون الكتاب ((قال اهللا تعاىل:       

واملراد بالكتاب اجلنس فيشمل التوراة  ؛أي يقرءونه )) يتلون الكتاب ((يعين واحلال أن هؤالء املدعني كلهم 
 كيف يدعون هذه  ،واجلملة هنا حالية والغرض منها تقبيح هذه الدعوى ؛يتلوها اليهود واإلجنيل يتلوه النصارى

 ،الدعوى وهم يتلون الكتاب يعين النصارى تتلوا التوراة وتعرف أن اليهود تدين بالتوراة فهم كانوا على شيء
وال ريب أن  ؛لكنهم كفروا استكبارا ؛والنصارى كذلك أيضا يتلون التوراة ويتلون اإلجنيل ويعرفون أن عيسى حق

                                     وال ال؟  ،مع اجلهل بهالذي ينكر احلق مع تالوة وثيقته أقبح من الذي ينكر احلق 
طيب أقول الريب أن  ؛الدرس التفت حضرتالسبب يا إدريس أنت إدريس؟ عثمان السبب؟ أي ألنك ما 

وافق م ،توافقون على هذا؟ نعم ،الذي ينكر احلق مع أن وثيقته بني يديه أعظم قبحا من الذي ينكره جاهال به
مكابر خبالف اجلاهل فاجلاهل قد ينكر الشيء للجهل به و معاند  ،مع أن الوثيقة بني يديه معاند ألن الذي ينكر

وتعلمون أن احلال سواء كانت مجلة أو مفردا هي  )) وهم يتلون الكتاب ((وهلذا قال:  ؛ولكن العامل ال عذر له
ت جاء زيد راكبا فمعناه أن إذا قل ؛صاحبهالاحلال الذي يسموا املبين للحال هي وصف  ،صاحبهالوصف 
 ((طيب  ؛ملة حاليةاجلوإذا قلت جاء زيد وهو على مجله فمعلوم أن وصفه أيضا الركوب و  ،الركوب أيش؟ وصفه

 كتابال ((     :قلت إن الكتاب جنس وال معني؟ جنس فيشمل التوراة واإلجنيل وقوله )) وهم يتلون الكتاب
اهللا بيده كما جاء  هاكتبفعال مبعىن مفعول ألن الكتب املنزلة من السماء تكتب وتقرأ وال سيما أن التوراة   ))

وألقى  ((ذلك يف اآلثار وهي ال شك أا ألواح أعطيها موسى فإن موسى جاء ا من عند اهللا كما يف قصة 
   . )) شيء للكوكتبنا له في األلواح من كل شيء موعظة وتفصيال  (( )) األلواح



  : ......؟الطالب 
قبل بعثة عيسى  ،أرادوا قبل نزول عيسى مما ندري هل إ )) على شيء (( :ال كيف يكون؟ ألن قوهلم الشيخ:
   قبله فاليهود على شيء من فصار

   ..؟مبوسىكفروا : الطالب
النصارى يؤمنون مبوسى ولكنهم جيهلون دين اليهود وأنتم ما أنتم  ،ما كفروا ما كفرت النصارى مبوسى ال الشيخ:

   على شيء حنن قلنا فيه تفصيل .
الكاف  )) كذلك (())  وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قولهمال اهللا تعاىل: (( ق   

وأن ذا الذي  ،على املفعولية املطلقة وأا منصوبة ،املعربون يقولون إن الكاف يف مثل هذا الرتكيب اسم مبعىن مثل
هو اسم إشارة يشري إىل املصدر أي مثل ذلك القول مثل ذلك القول قال الذين نعم؟ مثل ذلك القول قال الذين 

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة  ومنه أيضا قوله تعاىل: (( ؛من قبلهم
كلما جاء مثل هذه الرتكيب فإم يقولون إن الكاف اسم مبعىن   ؛ومثل ذلك يفعلون :)) يعين وكذلك يفعلون

 ؛عامل الفعل الذي بعده ،مثل وأا مفعول مطلق مضافة إىل اسم اإلشارة الذي يشار به إىل املصدر العامل
ل ذلك أي فعلت مث ،فعلت كذلك ؛مثال: قلت كذلك، ويش املعىن؟ قلت مثل هذا القول أنا طيب إذا قلت

كذلك قال الذين من قبلهم ال يعلمون  وقوله: (( ؛أي قرأت مثل ذلك القراءة وهكذا ،قرأت مثل ذلك ؛الفعل
 ((نفى اهللا عنهم العلم يعين كذلك قال الذين ال يعلمون يعين مل يقرءوا كتابا  )) ال يعلمون (())  مثل قولهم
لكم إن  ألننا قلنا )) كذلك ـ((يقولون إا تأكيد ل )) مثل قولهم (( :كلمةو  ؛أي مثل قول هؤالء )) مثل قولهم

قال معناها مثل ذلك القول فاعل ومعلوم أن العامل الواحد ما يسمى عاملني مبعىن واحد معمولني  )) كذلك ((
من الذين ال يعلمون؟ قال  )) ال يعلمون ((وقوله:  ))؛ كذلك قال ـ((مبعىن واحد فقالوا إن مثل قوهلم توكيد ل

فهم أمم  )) من قبلهم كذلك قال الذين ((بعض املفسرين ال يعلمون إم أمم سابقة كقوله يف اآلية السابقة: 
أي من هؤالء يعين الذين يتلون الكتاب من اليهود  )) ال يعلمون (( :وقال بعض املفسرين ؛سابقة ال يعلمون

 ـ((املراد ب :وقال بعض املفسرين ؛لمون منهم فاستوى قول عاملهم و جاهلهمالنصارى قالوا مثل قول الذين ال يع
فإم قالوا إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم ليس على دين وليس على  ؛كفار قريش أهل اجلاهلية  )) ال يعلمون

ه ابن األحسن أن يقال بالعموم كما اختار  ،واألحسن من هذا األحسن أن نقول؟ أي نعم نقول بالعموم ؛شيء
فإن القرآن إذا تضمنت اآلية معاين متعددة ال يتناقض بعضها مع بعض فالواجب محلها على هذه  ؛جرير وغريه

ا  مقررة يف التفسري ينبغي أن حيتفل االحتماالت كلها وهذا من سعة كالم اهللا عزوجل ومشول معناه وهذه قاعدة



 ؛لنسبة لآلية الكرمية فإا حتمل عليهابعضها ال ينايف بعضا با ألقاويل املتعددة وكانبااإلنسان أنه إذا فسرت اآلية 
صلى اهللا عليه ل و فقالوا مثال يف الرس ؛)) يعين أم أنكروا احلق كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قولهم ((

يسوا ليسوا على شيء وقال املكذبون للرسل أيضا ليس الرسل على شيء وقالوا أيضا ألهل العلم واإلميان لوسلم 
مة أيضا رمبا يقال هذا الشيء وإىل اآلن يقول اجلاهلون ألهل العلم إم ليسوا اعلى شيء وهكذا إىل يوم القي

   على شيء .
الفاء حرف عطف  )) فاهللا (())  فاهللا يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون قال اهللا تعاىل: ((     

فاهللا حيكم وهذا للمستقبل للمضارع وال  املبتدأاجلملة؟ يف حمل رفع خري  ))، يحكم ((واجلملة  اهللا مبتدأ
احلكم معناه القضاء ))  يحكم ((قوله:  ))؛ مةايوم القي (( :للمستقبل بدليل قوله ؛؟ ال، للمستقبليللماض

فيبني لصاحب احلق مة يقضي بني الناس فيما كانوا فيه خيتلفون اواهللا تبارك وتعاىل يوم القي ؛والفصل بني الشيئني
حقه وجيزيه به ويبني لصاحب الباطل باطله وجيزيه به وحكم اهللا سبحانه وتعاىل ينقسم إىل ثالثة أقسام: شرعي، 

 ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم واهللا عليم حكيم الشرعي مثل قوله تعاىل يف سورة املمتحنة: (( ؛وكوين، وجزائي
فلن أبرح  ((  والكوين مثل قوله تعاىل عن أخي يوسف: ؛شرعيال كوين وال جزائي؟ إ)) حكم اهللا شرعي و 

فاهللا  واجلزائي مثل هذه اآلية (( ؛هذا كوين))  ي وهو خير الحاكمينلاألرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا 
احلكم  هل ؛ألنه إن خريا فخري وإن شرا فشر ؛جلزائي هو مثرة احلكم الشرعيا)) احلكم  مةايحكم بينكم يوم القي

والظلم منتف  ؛إما بالعدل أو بالفضل أو بالظلمال خيلوا هل هو بالعدل وال بالفضل؟ نقول بني الناس مة ايوم القي
يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته الظلم منتف حرمه اهللا على نفسه وعلى عباده كما يف احلديث القدسي: ( 

قوق الناس فيما بينهم فالقضاء بالعدل حلما بالنسبة يف فنقول أ ؛بقي أيش؟ بقي العدل والفضل ) بينكم محرما
بالعدل بالنسبة للكافرين وبالفضل أي نعم؛ بالفضل؟  ،وأما بالنسبة ملا بني العبد وبني ربه فالقضاء بالفضل

)) وأما املؤمن فيجزى  من عمل سيئة فال يجزى إال مثلها ألن الكافر جيزى بالعدل (( ؛بالنسبة للمؤمنني
بني  ئيكذا وال ال؟ طيب إذا احلكم اجلزا  ) الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفوا عنها (بالفضل 

طيب ما  ؛اخلالئق بالعدل البد أن يؤتى صاحب احلق حقه وبني اإلنسان وبني ربه دائر بني العدل والفضل
  )) ؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط جوابكم عن قوله تعاىل: ((

  ؛خمصصة الطالب: 
وأن هذا من باب  ،اجلواب واهللا أعلم إن هذا هو الواجب هلم مبا أوجبه اهللا والفضل زيادة :نعم نقول: الشيخ 

صل لك وهذا غاية العدل لكن الفضل زيادة من اهللا األ هذا كالتحذير يعين معناه اإلنسان ما لك إال عمل



مة ألمور يبينها لنا امة تقدم ملا أنه مسي يوم القياويوم القي )) مةايحكم بينهم يوم القي ((قال:   سبحانه وتعاىل.
  وحسني؟مة؟ األيش مسي يوم القي ؟عبد اهللا

  )) يوم يقوم الناس لرب العالمين ((  الطالب:
  نعم )) يوم يقوم الناس لرب العالمين (( الشيخ:

  يقام فيه العدل  الطالب:
  نعم ؛يقام فيه العدل : الشيخ

  )) يقوم الناس لرب العالمين ((  الطالب:
    ذكر الشيخ: 

   ،يوم األشهاد الطالب:
مة لقيام الناس من قبورهم إىل افهو يوم القي )) ويوم يقوم األشهاد ((نعم يوم األشهاد كما قال تعاىل: : الشيخ

األمم تشهد عليهم الرسل وهذه األمة تشهد  ،ااألشهاد ليشهدو  ،رب العاملني، وإلقامة العدل فيه، ولقيام األشهاد
  أي فيه من حدث ونسي ،ما تذكرون ؛على األمم السابقني واأليدي واألرجل

  ال ما مر  الطالب:
ألنه معلوم فيه خالف بني املؤمن  )) مة فيما كانوا فيه يختلفونايوم القي ((طيب  ؛ما مر؟ ميكن : الشيخ

النصارى واليهود خمتلفون بل النصارى اآلن خمتلفون يف  ،هل امللة كلهمخالف بني النصارى أوال ال؟  ،والكافر
يف كيفية صلب  ،خمتلفون يف مللهم مع بعضهم اختالف جوهري، جوهري يف األصول ما هو يف الفروع ،مللهم

فهم نه بعث من قربه بعد ثالثة أيام وغري ذلك إعيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم ويف القيامة اليت يقال 
وكذلك املسلمون عامة مع الكفار والذي حيكم بينهم هو اهللا  ؛أيضا على خالفكذلك واليهود   ؛خمتلفون

كل إنسان عمله مسجل يف    ؛مة وليس هذا احلكم مبنيا على خرس وظن بل هو على علماعزوجل يوم القي
وقال قرينه هذا ما لدي  (مة حضر (ايقال اقرأ كتابك وكل إنسان عليه رقيب عتيد إذا جاء يوم القي ؛كتاب
كم هذا مبين على امة يشهد عليه جوارحه مبا علم فاحلوكذلك أيضا كل إنسان يف يوم القي ؛)) أي حاضر عتيد

    أقوم البينات وأعدل األحكام.
وهي  )) من اسم استفهام ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمهمث قال اهللا تعاىل: ((       
ما هو االستفهام الذي يكون  خلوكم معنا؛ واالستفهام هنا مبعىن النفي يعين ال أحد أظلم ،لم خربهاوأظ مبتدأ

يعين ما هو امليزان الذي يبني لك أن االستفهام مبعىن النفي؟ أنك لو حذفت االستفهام وأقمت  ؟مبعىن النفي



ما الفائدة بأنه  ؛لكالم؟ يستقيم الكالمفهنا من أظلم لو قلت ال أحد أظلم يستقيم ا ؛النفي مقامه أو مقامه صح
إذ أن االستفهام الذي مبعىن النفي مشرب معىن التحدي كأنه يقول  ؛استفهام؟ ألنه أبلغ يف النفيإىل حيول النفي 

ألن  ؛فاالستفهام الذي فيه مبعىن النفي فائدته أي فائدة التحويل إىل النفي ؛بينوا يل أي أحد أظلم من كذا وكذا
ا على النفي لكن فائدة حتويله إىل االستفهام أنه إذا حول كان مشربا بأي شيء؟ بالتحدي كأنه الكالم هن

اسم تفضيل من الظلم وأصله يف اللغة  )) أظلم ((وقوله:  ؛أي أحد أظلم ممن منع ؟دوروه ؟يتحدى من أظلم
الظلم يف اللغة أصله النقص  ،هذا ضابط الظلم ،وهو أن يفرق اإلنسان فيما جيب أو يعتدي فيما حيرم ؛النقص

وهو يف الشرع ذا  ؛)) مل تظلم أي مل تنقص كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا لقوله تعاىل: ((
من منع مساجد م ((ال أحد أظلم  ؛ألن الظلم عبارة عن تفريط يف واجب أو انتهاك مبحرم وهذا نقص ؛املعىن
كذا؟   ،من اسم استفهام الثاين ألن من حرف جر ومن هذا استفهامية من اسم استفهام من )) ممن (( )) اهللا
  ،ال

  األوىل حرف جر والثاين موصول الطالب :
ممن  ((وقوله:  ؛موصول هنا مبعىن الذي ومن أظلم من الذي منع مساجد اهللا من اسم موصول من اسم الشيخ:

ألنه اسم مفرد أو هو شامل لكل من اتصف  ؟هل املراد ا شخص معني ؛من الذي منع )) منع مساجد اهللا
كل أمساء املوصولة   ،ألنه مر علينا يف أصول الفقه أن أمساء املوصولة كلها من ألفاظ العموم ،ذا الوصف؟ شامل

منع مساجد اهللا أن  (( )) منع مساجد اهللا أن يذكر ((وقوله:  ؛سواء مفرد وال مثىن وال مجع كله يفيد العموم
تارة متنع املساجد من أن متتهن فرشها أو أرضها أو كتبها أو  ساجد اهللا حقيقة له أسبابمنع م )) يذكر

هذا  )) ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه ((محاية هلا يدخل يف هذا؟ ال، مصاحفها فتغلق األبواب 
منع أن تقام فيها  ،منع أن تقام فيها الصلوات ،منع أن تقام فيها املواعظ ،منع أن تقام فيها حلقات الذكر ،املنع

أما منعها أن تفسد وتسرق ومتزق كتبها ومصاحفها فليس هذا داخل يف هذا  ؛يسمى املنعقراءة القرآن هذا ما 
ول يف إعراا إما أا عطف بيان أو بدل اشتمال من  نق )) أن يذكر ((وهلذا  ؛الذي يغلق الباب أن يذكر ؛الباب
نزع اخلافض على وجه مضطرد وال غري مضطرد؟ ويش بأو نقول أن يذكر منصوبة  )) جد اهللامسا ((كلمة 

 لَْبسٍ  َأْمن َمعْ  َيطرِدُ  َوَأنْ  َأن  ِفي"  :بنزع اخلافض؟ قوله ؟قوم ال ينسون ما حفظوابالدليل من ابن مالك؟ من يل 
 ((وأضيفت املساجد إىل اهللا  ؛املهم أن يذكر يصلح أن نقول من أن يذكر ...ما شاء اهللا " َيُدوا َأنْ  َكَعِجْبتُ 

ويف املناسبة قد ذكرنا  ؛فتكون تشريفا هلا تكون اإلضافة هنا من باب التشريف ؛ألا حمل عبادته )) مساجد اهللا



ثالثة  ،أعيانإما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا يف  :الذي يضاف إىل اهللا ينقسم إىل قسمنيأن لكم 
  ؛إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا يف أعيان يعين أعيان خملوق :أقسام

  .........؟ الطالب:
فهمتم اآلن التقسيم؟ إذا كان املضاف إىل اهللا وصفا فهو صفة من صفاته وغري خملوق مثل:   اصرب اصرب  الشيخ:

إذا كانت املضاف إىل اهللا عينا قائمة بنفسه فهو خملوق وليس من صفاته مثل  ؛كالم اهللا، يد اهللا، علم اهللا
إىل اهللا من باب إضافة املخلوق خلالقه على  امساجد اهللا ، وناقة اهللا ، وبيت اهللا هذه أعيان قائمة فتكون إضافته

ا السبب ما أضيف سبب خاص به ولوال هذلوال شيء من املخلوقات يضاف إىل اهللا عزوجل إال  ؛وجه التشريف
وهذا نقول إن صحت  ؛فهو أيضا خملوق ؛ثالث؟ أوصاف يف أعيان خملوقةالطيب  ؛ما خص باإلضافة ،إليه

فإن الروح فيه صفة للجسد إن صح أن نقول إا صفة وإال  )) ينفخت فيه من روح(( التعبري مثل؟ مثل ما 
عني لدخلت يف القسم الثاين  اه حىت لو قلنا إاملهم هذ ؛هل هي صفة وال عني وال معىن االناس مضطربون فيه

يعم كل  )) مساجد اهللا ((وقوله هنا:  ؛وإن قلنا إا صفة فهي قسم مستقل لكنها صفة يف خملوق فتكون خملوقة
 ((وقوله:  ؛املساجد سواء كانت هذه املساجد هلا خاصية كاملساجد الثالثة أو ال خاصية هلا كعموم املساجد

ألنه إىل اآلن ما صار هللا مثل مجاعة  ؛احرتازا مما من املكان الذي صلي فيه ومل جيعل مسجدا )) مساجد اهللا
لكنه مسجد هو مسجد لكن ما  من مساجد اهللا؟ اليصري هذا  صلوا فيهو  ........حوطوا مكان يف الرب و
)) أن  ذكر فيها اسمهأن ي وقوله: (( ؛ألنه مل يتخذ على سبيل البقاء يف كونه مسجدا يضاف إىل اهللا عزوجل

  اسم نائب فاعل وال فاعل؟ ؛يذكر فيها امسه
  نائب فاعل: الطالب
فعلى هذا يكون  ؛فعلى هذا أو للمفعول ؛نائب فاعل ألن يذكر فعل مضارع مبين ملا مل يسم فاعله الشيخ :

رجال ال ومل يقل أن يذكر فيها اهللا مع أنه قال يف سورة النور: ((  )) أن يذكر فيها اسمه ((وقوله:  ؛نائب فاعل
يكون إال  ما )) ألن اهللا ال يذكر إال بامسه فالذكر باللسان تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة

ء اهللا ويتدبر فيها أما ذكر القلب فيكون ذكرا هللا ويكون ذكرا ألمسائه فقد يتأمل اإلنسان يف قلبه أمسا ؛باسم اهللا
أما اللسان فالبد فيه من أيش؟ من  ؛وقد يتأمل يف أفعال اهللا عزوجل وخملوقاته وأحكامه الشرعية ؛ويقول االسم

   ذكر اسم اهللا .
منع املساجد  :يعين مجع الوصفني )) منع (()) هذا معطوف على  أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها (( 

  يخربون بيوتهم اخلراب ضد الصالح كما قال تعاىل: (( )) وسعى في خرابها ((الذي يذكر فيها امسه، 



)) واملراد باخلراب هنا احلسي وال املعنوي؟ الظاهر واهللا أعلم  يخربون بيوتهم بأيديهم )) ويف قراءة: (( بأيديهم
ن أعض الناس على على هدم املساجد حسا قد يتسلط بـ والعياذ باهللا ـ أنه يشمل ألنه قد يتسلط بعض الناس 

كيف ختريبها معىن؟ مينع من   ،قد يهدمها خيرا معىنو  ؛وال ال؟ أي نعم ،يهدم مساجد اهللا حسا باملعاول والقنابل
منع مساجد اهللا  (( :قولهلتفسريا  )) سعى في خرابها ((وعلى هذا يكون  ، مينع من ذكر اهللا فيها؛ذكر اهللا فيها

  خرابه. فإن هذا من )) أن يذكر فيها اسمه
يطلق السعي على جمرد  ،السعي مبعىن املشي بسرعة ويطلق على جمرد العمل )) وسعى في خرابها ((وقوله:  

 تخلف عن اجلماعة؟الطيب هل نقول من السعي يف خراا  )) وسعى في خرابها (( ؛العمل وإن مل يكن بسرعة
  ......... الطالب:
إذا بقي يتخلف هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل ما صلوا مع  لكنلكن هو ما سعى  أيه ما خرب:الشيخ 

فيه اجلماعة فهو  قماملعنوي واحلسي إذا مل ت راباخلسعى يف خراا معىن ال معىن أننا قلنا إنه  ؛الناس يف املسجد
أما  ؛قد يكون يف هذا الشيء ألم عطلوها لكن قد يقال عن ترك اجلماعة نعم إن أمجعوا فهذا ؛خراب معنوي

  ؛إذا كان واحد فإنه إذا ختلف واحد جاء غريه ما يلزم من ختلفه أن يعطل املسجد
  ....إن كان املسجد  الطالب:

  فاألعمال بالنيات .: يصلون مجاعة الشيخ
   ويش هو يا آدم عند من السؤال؟ )) أولئك (( :قال اهللا تعاىل

  حكم املديح للنيب صلى اهللا عليه وسلم.......؟.الطالب:
ال تغلوا عليه الصالة والسالم امدح الرسول عليه الصالة والسالم مبا يستحق  ؟امدح وتكلم بالتوحيد: الشيخ  

  أقول امدح الرسول وتكلم يف التوحيد ،فيه
  املديح البدعي ؟ الطالب:

ولكن ينبغي إنكم تتفامهون معهم مثال  ؛هذا ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسهيح البدعي املد :الشيخ
   هم معهم باليت هي أحسن.اى وبعدين تفضجتلس وال تعاند فيحصل فو 

وذكر ...ذبائحو  ببيضاءمجاعة يوم األربعاء جييئون  فيها عندنا كما قال أخ آدم مساجد  [كذلك] هبرض الطالب:
   ؟  ومتايل 
  هذا من السعي يف اخلراب ألن إقامة البدع يف املساجد خراب هلا : الشيخ 

    . ...الذي يريد اجللوس معهم الطالب:



  ؟............. الطالب:
يكسرون وا خيربونه ءبد بيوم  خيلونما شنيعرفوا أم معىن هذا عند النذير ملا حصل املصاحل معهم  : الشيخ

وأيضا للمؤمنني بالنسبة هلم هم  هي خربانة؛ ألجل إذا أخذها املسلمون وإذا اجلدران وخيربون األشياء اليت فيها
 .....بوها عليهم ر يعين هم اآلن خخراب 


